Usnesení
z 32. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 26. listopadu 2019
Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a spolu se Z. Havlasem řídila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
I.

Ověření zápisu z 31. zasedání Akademické rady AV ČR dne 29. října 2019

1)

Vyhlášení výzvy č. 34/2019 – Specifické investiční a neinvestiční náklady
v roce 2019 (NEON) – 34. per rollam

Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami vyhlášení výzvy č. 34/2019 na rok 2019 podle předloženého
materiálu.

II.

Prezentace projektů financovaných z operačních programů – Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v. v. i.
Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.

III.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady ze dne 19. listopadu
2019

Akademická rada bere na vědomí přednesené informace.
IV.

Informace o aktuálních otázkách

1)

Informace o usneseních vlády České republiky za období listopad 2019

Akademická rada bere na vědomí informaci o usneseních vlády České republiky přijatých v měsíci listopad 2019.
2)

Informace z Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

Akademická rada bere na vědomí vybrané informace z 350. zasedání RVVI ze dne
25. října 2019.
3)

Informace o přípravě hodnocení
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

4)

Informace o aktuálních mediálních aktivitách AV ČR

Akademická rada bere na vědomí následující informace:
1.

mediální zájem zaznamenala především tato témata: Týden vědy a techniky AV ČR s videomappingem (11.–17. listopadu 2019), předávání cen Lumina quaeruntur (5. listopadu 2019), konference Strategie AV21 v Senátu PČR (4. listopadu 2019), výročí 60 let
od udělení Nobelovy ceny za chemii prof. Jaroslavu Heyrovskému, přenos střevních parazitických strongylidních hlístic mezi lidmi a primáty (Ústav biologie obratlovců AV ČR,
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2.

3.
5)

v. v. i.), výskyt škulovce širokého v Patagonských jezerech (Biologické centrum AV ČR,
v. v. i.), autorský podíl Williama Shakespeara na hře Jindřich VIII. (Ústav pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i.), vysoká citovanost některých významných badatelů z Akademie
věd ČR podle Web of Science,
plánovány jsou kromě jiného tyto aktivity: Akademický sněm (10. prosince 2019), konference věnovaná výročí 100 let Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (11. prosince 2019) a předávání medailí AV ČR (6. a 13. prosince 2019),
v průběhu listopadu se ve sledovaných médiích objevilo 2083 článků s heslem Akademie věd ČR.
Informace o spolupráci s vysokými školami
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

6)

Ekonomické otázky
Akademická rada bere na vědomí předložené informace.

V.

Návrh na přidělení dotací

Akademická rada
1.
2.

3.
4.

schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 podle návrhů uvedených v příloze předloženého
materiálu,
schvaluje revokaci části usnesení č. V/1 z 29. listopadu 2019 týkající se žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV–4071/SČAR/2019 podle výzvy č. 24/2019 (ev. č. rozhodnutí
135/2019/NEON),
zastavuje řízení ve věci žádosti o poskytnutí dotace č. j. KAV–4430/SOVI/2019 výzvy
č. 27/2019 (Pořízení a implementace EIS – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
zamítá žádost o navýšení dotace k rozhodnutí č. j. 31/PZC/NEON/SČAR/2019 výzvy
č. 24/2019 k žádosti č. j. KAV–4674/SČAR/2019 (Zajištění udržitelnosti projektu BIOCEV – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.),

5.

ve věci žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV–4348/SOV I/2019 k výzvě ev.27/2019
(Ekonomický informační systém – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) rozhodla dotaci
z části poskytnout ve výši 229 900 Kč a ve zbývající části (tj. ve výši 121 000 Kč) zamítnout,

6.

ve věci žádosti o poskytnutí dotace č.j. KAV–4526/SOV I/2019 k výzvě č. 27/2019
(Ekonomický informační systém – Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) rozhodla
dotaci z části poskytnout ve výši 607 450 Kč a ve zbývající části (tj. ve výši 284 955
Kč) zamítnout,

7.

souhlasí s navýšením prostředků pro oblast rozpočtu na úkor finančních prostředků určených na stavební akce:
a.
Přístrojové vybavení o 58 000 000 Kč,
b.
Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR o 1 206 591
Kč,
c.
Podpora excelence – titul „doktor věd“ o 200 000 Kč.

VI.

Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok 2020 – návrhy

Akademická rada
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1.

schvaluje s připomínkami výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací pro rok
2020 uvedené v přílohách tohoto materiálu.

VII.

Návrh časového rozvrhu LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh
složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí návrh časového rozvrhu LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR
a návrh složení pracovních komisí Akademického sněmu AV ČR,
souhlasí s předložením těchto návrhů LV. zasedání Akademického sněmu AV ČR.

VIII. Návrh reorganizace Kanceláře AV ČR (KAV)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami návrh nového organizačního uspořádání Kanceláře AV ČR,
ukládá M. Bártové zajistit vypracování návrhu Organizačního řádu Kanceláře AV ČR dle
schváleného návrhu organizačního uspořádání (viz příloha tohoto zápisu) a předložit jej
k projednání Akademické radě.

IX.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU

Akademická rada
1.
2.

bere na vědomí předloženou informaci,
ukládá L. Kavanovi a L. Náhlíkovi, aby nadále uvedenou oblast sledovali, podle možností
přispívali k přípravě klíčových dokumentů ČR a EU vztahujících se k podpoře výzkumu,
vývoje a inovací ze zdrojů EU a průběžně informovali Akademickou radu o dalším vývoji
v této oblasti.

X.

Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Institut National
des Sciences Appliquées Lyon (INSA Lyon)

Akademická rada
1.
2.
3.
XI.

schvaluje předložený návrh Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Institut National des Sciences Appliquées Lyon,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení, či aby pověřila J. Řídkého, aby ji v uzavření memoranda zastoupil,
ukládá H. Sychrové, aby informovala pracoviště AV ČR o uzavření memoranda a podmínkách spolupráce s INSA Lyon.
Memorandum o spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN)

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předložený návrh Memoranda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela memorandum uvedené v prvním bodě tohoto usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby informovala pracoviště AV ČR o uzavření memoranda a podmínkách spolupráce s INFN.
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XII.

Nová Dohoda o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR (AV ČR) a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

Akademická rada
1.
2.
3.

schvaluje předloženou Dohodu o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka,
navrhuje předsedkyni AV ČR, aby uzavřela dohodu uvedenou v prvním bodě tohoto
usnesení,
ukládá H. Sychrové, aby seznámila pracoviště AV ČR s podmínkami spolupráce
s TÜBITAK a zajistila její realizaci včetně podpisu prováděcího dokumentu.

XIII. Návrh výsledků výběrových řízení na projekty mezinárodní spolupráce od roku
2020 (část I.)
Akademická rada
1.
2.

schvaluje návrh Rady pro zahraniční styky na výsledky výběrových řízení na projekty
mezinárodní spolupráce od roku 2020 (část I.),
ukládá H. Sychrové, aby informovala ředitele pracovišť AV ČR o výsledku projednání
podaných návrhů.

XIV. Schválení plateb členských příspěvků do International Science Council (ISC)
za rok 2019 a do bývalé International Social Science Council (ISSC) za rok 2018
Akademická rada
1.
2.
3.
4.
5.
XV.

schvaluje úhradu členského příspěvku do mezinárodní organizace ISC za rok 2019 ve
výši 6211 EUR,
schvaluje úhradu členského příspěvku do bývalé mezinárodní organizace ISSC za rok
2018 ve výši 1000 EUR,
schvaluje úhradu členského příspěvku do bývalé mezinárodní organizace ISSC za rok
2019 ve výši 1020 EUR,
ukládá H. Sychrové, aby předložila analýzu přínosů členství AV ČR v ISC,
ukládá M. Bilejovi, aby zajistil úhradu členského příspěvku do ISC za rok 2019 a do bývalé ISSC za rok 2018 a za rok 2019.
Návrh změn ve složení dozorčích rad pracovišť II. vědní oblasti

Akademická rada
1.

2.

3.

4.

bere na vědomí předložené informace a výsledky tajného hlasování, ve kterých byly
předloženy návrhy čtyř kandidátů na dvě pozice členů Dozorčí rady Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
jmenuje RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., předsedou Dozorčí rady Fyziologického ústavu
AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. prosince 2019 na pětileté funkční období, tj. do 31. prosince 2024,
jmenuje JUDr. Matěje Klimana a prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., členy Dozorčí rady Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 4. prosince 2019 na pětileté
funkční období, tj. do 3. prosince 2024,
děkuje prof. Ing. Vladimíru Marečkovi, DrSc., za práci ve funkci předsedy Dozorčí rady
Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
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5.
6.

děkuje RNDr. Jiřímu Rákosníkovi, CSc., za práci ve funkci člena Dozorčí rady Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
ukládá:
a.
E. Zažímalové, aby zaslala příslušné jmenovací a děkovné dopisy,
b.
Z. Havlasovi, aby informoval ředitele Ústavu organické chemie a biochemie
AV ČR, v. v. i., o usnesení Akademické rady AV ČR a požádal jej o zveřejnění
příslušných změn ve složení dozorčí rady na webových stránkách pracoviště
a v ostatních relevantních dokumentech.

XVI. Hodnocení výzkumných programů Strategie AV21 za rok 2019
Akademická rada
1.
2.
3.
4.

bere s připomínkami na vědomí ústní zprávu přítomných členů Rady Strategie AV21
o výsledcích hodnocení výzkumných programů Strategie AV21,
schvaluje s připomínkami návrh na prodloužení výzkumných programů,
schvaluje s připomínkami návrh na zařazení nových výzkumných programů AV21–19,
AV21–20 a AV21–23,
odkládá projednání a případné schválení výzkumných programů AV21–21 a AV21–22
a návrh rozpočtu Strategie AV21 nejpozději na zasedání Akademické rady dne 14. ledna
2019.

XVII. Návrh složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení výzkumné a odborné
činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–2019
Akademická rada
1.

2.
3.
4.

schvaluje s připomínkami částečné složení oborových panelů a komisí pro Hodnocení
výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za léta 2015–
2019,
ukládá E. Zažímalové, aby zaslala jmenovaným členům oborových panelů a komisí jmenovací dekrety,
ukládá S. Kozubkovi, aby jmenované členy oborových panelů a komisí informoval o jejich činnosti a ve spolupráci s KAV zajistil uzavření příslušných smluvních dokumentů,
ukládá S. Kozubkovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR předložil na příští zasedání Akademické rady doplněné složení oborových panelů a komisí.

XVIII. Návrh složení mezinárodních poradních sborů Ústavu přístrojové techniky
AV ČR, v. v. i., Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v. i., a Matematického ústavu AV ČR, v. v.
Akademická rada
1.

2.

bere na vědomí záměr ředitele Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenovat mezinárodní poradní sbory dle předložených návrhů,
ukládá S. Kozubkovi, aby informoval příslušné ředitele o rozhodnutí Akademické rady.

XIX. Závěry 29. zasedání Majetkové komise AV ČR
Akademická rada

5

1.
2.
3.

4.
XX.

schvaluje úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání
s majetkem podle zápisu z jejího 29. zasedání dne 19. listopadu 2019,
uděluje předchozí souhlas ve smyslu zákona o veřejných výzkumných institucích k právním jednáním podle bodů II.1.1. až II.1. 6. a II.1.8. dle přiloženého zápisu,
uděluje předchozí souhlas s uzavřením kupní smlouvy na dodávku systému napájení,
v rámci projektu „COMPASS–U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze“, mezi Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., jako zadavatelem a kupujícím na straně jedné
a dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky s názvem „Power Supply System
for COMPASS–U Tokamak – Round 2“, firmou ELEKTROTECHNIKA, a. s., se sídlem
Kolbenova 936/5e, 190 00, Praha 9, IČO: 257 27 206, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5743 jako prodávajícím na straně
druhé za kupní cenu ve výši 290 mil. Kč bez DPH,
ukládá L. Vostré, aby zajistila plnění závěrů vyplývajících ze zasedání Majetkové komise
AV ČR a tohoto usnesení.
Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o podpoře mezinárodní spolupráce
pracovišť AV ČR

Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR o podpoře mezinárodní
spolupráce pracovišť AV ČR,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracovaní připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXI. Návrh směrnice Akademické rady AV ČR Vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami směrnici Akademické rady AV ČR Vzorový spisový a skartační
řád pracovišť AV ČR,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracovaní připomínek následné vydání schválené směrnice.

XXII. Návrh pokynu Akademické rady AV ČR o dozorčích radách pracovišť Akademie věd České republiky
Akademická rada
1.
2.

schvaluje s připomínkami pokyn Akademické rady AV ČR o dozorčích radách pracovišť
Akademie věd České republiky,
ukládá L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily po zapracování připomínek následné vydání schváleného pokynu.

XXIII. Právní rozbor problematiky zakládání spin-off společností v ČR
Akademická rada
1.

bere na vědomí předložený materiál,
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2.

ukládá
a.
L. Vostré, J. Lazarovi a M. Bártové, aby ve spolupráci s vybranými pracovišti předložili Akademické radě návrh nového interního předpisu upravujícího doporučený postup v problematice zakládání spin-off společností podle předloženého
materiálu,
b.
L. Vostré a Z. Wolfové Krahulcové, aby zajistily vydání s účinností od 1. ledna 2020
změny směrnice č. 2/2017 ve znění schváleném na zasedání Akademické rady
dne 29. října 2019 s výjimkou ustanovení o souhlasu zřizovatele k nabytí nebo zcizení movitého majetku a aby následně předložily Akademické radě návrh změn
interních předpisů souvisejících s návrhem interního předpisu podle bodu 2a tohoto usnesení.

XXIV. Věcný záměr pokynu Akademické rady AV ČR o uvádění afiliací u výsledků vytvořených na pracovištích
Akademická rada
1.

schvaluje s připomínkami návrh věcného záměru pokynu Akademické rady AV ČR
o uvádění afiliacích u výsledků vytvořených na pracovištích.

XXV. Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,
za rok 2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště
k nápravě zjištěných nedostatků a ředitelem uložená opatření považuje za dostatečná.
XXVI. Výsledky kontroly hospodaření ve Středisku společných činností AV ČR,
v. v. i., za roky 2017 a 2018 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků
Akademická rada projednala předloženou Zprávu o výsledcích kontroly ve Středisku
společných činností AV ČR, v. v. i., včetně opatření přijatých vedením kontrolovaného pracoviště k nápravě zjištěných nedostatků a uložila řediteli optimalizovat nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti inventarizace majetku a závazků, vyúčtování dotací poskytnutých
zřizovatelem a zákoníku práce v oblasti uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr.
XXVII. Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí
2020
Akademická rada
1.
2.

schvaluje orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2020 podle
předloženého návrhu,
ukládá svým členům, řediteli Kanceláře Akademie věd ČR a tajemníkovi Akademické
rady AV ČR, aby zajišťovali plnění tohoto programu.

XXVIII. Různé
1)

Návrh na založení pobočky Leibniz–Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)
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Akademická rada
1.

2.

3.

4.

2)

bere na vědomí:
a.
informaci o založení pobočky Leibniz–Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) v Praze, se sídlem Valentinská 1, Praha 1, 110 00 (v prostorách Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.),
b.
informaci, že pobočka GWZO v Praze je zakládána s cílem ustavit platformu pro
interdisciplinární česko-německou spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd mezi GWZO a Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
c.
informaci, že na činnosti této platformy se budou po jejím ustavení podílet i další
pracoviště oblasti humanitních a společenských věd,
ukládá P. Baranovi, aby ve spolupráci s vedením GWZO, ředitelem Filosofického ústavu
AV ČR, v. v. i, a řediteli pracovišť oblasti humanitních a společenských věd, kteří vyjádřili
svým dopisem ze 17. října 2019 zájem o spolupráci s GWZO a jeho pražskou pobočkou,
připravil návrh na založení platformy pro česko-německou spolupráci v oblasti humanitních a společenských věd,
bere na vědomí informaci, že koordinujícím pracovištěm pro přípravu této platformy
bude Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., zastoupený Centrem medievistických studií, společným pracovištěm Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy,
schvaluje návrh Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na koordinaci přípravy založení
a následnou činnost této platformy, včetně finančního zabezpečení dle Přílohy 2 přiloženého materiálu.
Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

bere na vědomí písemnou zprávu dozorčí komise Akademického sněmu v ČR předloženou J. Gabrielem,
z podnětu L. Vostré bere na vědomí, že dne 18. prosince 2019 je v sídle AV ČR pořádán
Centrem RLC Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., seminář týkající se problémů spojených s hostováním cizích vědců na pracovištích AV ČR,
z podnětu S. Kozubka bere na vědomí informaci o proběhlé schůzce pracovní skupiny
AV ČR pro Open Science dne 14. listopadu 2019, kde byl diskutován dynamický vývoj
příprav European Open Science Cloud (EOSC), a o jednání meziresortních pracovních
skupin k naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. AV ČR reprezentovali na obou
akcích S. Kozubek a L. Horníček,
z podnětu M. Pravdové bere na vědomí informaci o závěrečné studentské konferenci
aktuálně končícího ročníku projektu Otevřená věda a o nově vypsaných stážích pro rok
2020,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí, že v rámci aktivity SEA–Europe JFS bylo ukončeno podávání návrhů na multilaterální projekty spolupráce zaměřené na téma „Integrated Water Resource Management“, „Nanotechnologies“ a “Infectious Diseases“. Dvou
podaných konsorciálních návrhů projektů se účastní Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (vodní zdroje), Biologické centrum AV ČR, v. v. i., a Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (infekční choroby),
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí informaci o pozitivním hodnocení průběhu návštěvy delegace z tchajwanského ITRI ze strany pracovišť AV ČR,
z podnětu H. Sychrové bere na vědomí následující písemně předložené informace:
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v říjnu 2019 zahájily svou činnost Řídicí skupina k vědecké diplomacii při Úřadu
vlády a Komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí při Ministerstvu zahraničních věcí, ve kterých má své zástupce i AV ČR
2.
v rámci programu program ERA.Net RUS Plus, který se soustřeďuje na vědeckou spolupráci s Ruskem, bylo v říjnu 2019 vyhlášeno třetí výběrové řízení na
multilaterální projekty spolupráce se zastřešujícími tématy „Nanotechnologies“,
„Health“, „Social Sciences and Humanities“ a “Robotics“. Vzhledem k finanční
náročnosti účasti v těchto programech bude osloveno se žádostí o spolupráci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
3.
přehled aktivit proběhlých v rámci EASAC, ALLEA, IAP, IHRNASS a World Culture Council,
4.
v srpnu 2020 se bude v Lindau (Německo) konat 7. setkání mladých vědců s nositeli Nobelovy ceny v oboru ekonomie, na které byli nominováni dva mladí vědci
z CERGE–EI,
5.
v uplynulém období proběhlo zasedání Rady pro zahraniční styky (19. listopadu)
a. zasedání Rady pro evropskou integraci (22. listopadu 2019),
z podnětu J. Řídkého projednala žádost o udělení záštity konferenci „Innovation In Aviation 2020“, která se uskuteční ve dnech 20.–21. února v Praze, a nedoporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu Z. Havlase projednala žádost o udělení záštity konferenci „Týden výzkumu
a inovací pro praxi 2020“, která se uskuteční ve dnech 24.–26. března 2020 v Hustopečích u Brna a nedoporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu Z. Havlase projednala žádost o udělení záštity mezinárodní konferenci „The
26th International Conference on Sexual Plant Reproduction“, která se uskuteční
v Praze ve dnech 22.–26. června 2020, a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu Z. Havlase projednala žádost o udělení záštity mezinárodní konferenci „100
let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti“, která se bude konat ve dnech 28.–29. února 2020 v Praze, a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit,
z podnětu H. Sychrové projednala žádost o udělení záštity mezinárodní studentské konferenci PragueMUN 2020, která se uskuteční v termínu 3.–6. února 2020 v Praze, a doporučuje předsedkyni AV ČR tuto záštitu udělit.
1.

h.

i.

j.

k.

l.
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